
Cyfeillion Gŵyl Gerdd Bangor 
Cefnogwch yr Ŵyl drwy ymuno fel Cyfaill 

Fel Cyfaill yr Ŵyl: 

 Byddwch ymhlith y cyntaf i dderbyn gwybodaeth bwysig am yr Ŵyl,

 Gwahoddir chi i wylio gweithdai a dosbarthiadau meistr yr Ŵyl

 Cewch y cyfle i gyfarfod cyfansoddwyr sy’n bresennol yn ystod yr Ŵyl,

 Byddwch yn derbyn rhaglen yr Ŵyl,

................................................................................................................................................................................ 

Hoffwn ymuno â Chyfeillion Gŵyl Gerdd Bangor am flwyddyn: 

£20 (£10 i fyfyrwyr)  

Teitl: ................  Enw Llawn: .................................................................................... 

Ebost: ...................................................................................................................... 

Cyfeiriad: ................................................................................................................. 

............................................................................ Cod Post: .................................... 

Tanysgrifiad:   £.................... (Sieciau’n daladwy i ‘Gŵyl Gerdd Bangor’). 

Archeb Sefydlog (Dewisol) 

Enw a chyfeiriad eich banc:  ................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

Talwch ‘Gŵyl Gerdd Bangor’:   Cod Didoli: 40-09-03   Rhif Cyfrif: 71578561 

Y swm o:   £ .....................   Mewn geiriau: .......................................................... 

Dyddiad y taliad 1af: ......................................... 

Ac wedyn ar y 1af o Hydref bob blwyddyn hyd at hysbysiad pellach, a gwnewch fy nghyfrif 
banc yn ddyledus felly. 

Cod Didoli: ..................................  Rhif Cyfrif ......................................................... 

Llofnod: ...........................................................    Dyddiad: ................................... 

Datganiad Rhodd Cymorth 

Rwyf am ychwanegu Rhodd Cymorth ar fy nghyfraniad ac unrhyw gyfraniadau a wnaf 
yn y dyfodol neu a wnaed gennyf yn y 4 mlynedd diwethaf i Gŵyl Gerdd Bangor. 

Rwyf yn drethdalwr yn y DU ac yn deall, os byddaf yn talu llai o Dreth Incwm a/neu Dreth 
Enillion Cyfalaf na swm y Rhodd Cymorth a hawliwyd ar fy holl gyfraniadau yn y flwyddyn 
dreth honno, fy nghyfrifoldeb i yw talu unrhyw wahaniaeth. 

Llofnod: .................................................  Dyddiad: ...................................... 

Dychwelwch y ffurflen i: 

Gŵyl Gerdd Bangor, Ysgol Gerdd Prifysgol Bangor, Ffordd y Coleg, LL57 2DG 

Rhif Elusen: 1126486 
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